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Ralph Waldo Emerson 
Val1,llak szavak, nevek, meíye\< sok ember szá

mára ismeretlenek, de állandóan élünk vele, amit 
azok jeÍentenek. . 

• 

• 

Ki volt Ralph Waldo Emerson? Rendkívüli em
ber, a nemes idealiz1l1us embere. Kiváló képvis.elő~ 
je annak a hős korszaknak, mely Amerikában 
VVashingtontól Lincoln mártirhaláláig tartott. 
Látnok, mod~rn próféta a· szö igaz értelmében. 
Tamtásai az emberhez, a minden!<ori emberhez 
szóli'nak Ezért van az, hogy ma Kelet és Nyu. 

Az "Oxigén" szó pl. az i~kolázatlan emberel, 
számára ismeretlen, de mindnyájan minden pilla. 
l1atHan élünl, ~azzar, alnit ez a szó jelent. Kenyér 
nélkül I,lapokig eltengődhétünk. Oxigén nélkül 
azonban, ' mit lélekzes útján magunkba szívunk; 

,'gat egyforma lelkesedássel ünnepli születésé,nek . ' 

egy pár pe,c alatt meghalunk. , 
Ralph Waldo 'Emerson. Ez a név talán még Ids 

lapunk olvasói között is sokal, előtt ismeretlen, pe. 
dig naponta ,élünk azzal, amít ez a néva 5zellen1' 
történelelI\ben jelent. Egyik hű tanítványa, dr. 
Francis Peabodv mondotta: ,;('Tincs a világiroda· 
lomban aZ Új 'testamentum óta egyetlen ' ,könyv, 
melyböl a modern ember annvi észszerií vigaszt, 
jÓZ'I1l bölcseséget és lelkierőt rueríthetne, nún( 
Emerson műveiből:' 

Munl,ái I,özü! - sajn~s csak egy van ma· 
gyarra fordí tva: "Az emberi szellem képviselői" 
dmü. meJyben a hoz,zá hasonló nagyok, Platon. 
Goethe, Schwed'enborg, Shakespeare és a többiek 

' lelki arcképét restette meg csodálatos eésettel. 
E szméi és gon'dolatai, azonban nlint az oxigén 
a levegőnek, nálunk: is, mint mindellüit a világon" 
az lij kor klasszikus irodalmána k és er kölcsi 
id"álizmusának 'alkotó, életadó , tén'lezői lettek. 
Istenró1,emberró1, terqtészetről, kötel,ességröl, hű
ségriil, becsületröl s általában az életről, az élet 
értelméró1, értékéről és céljáról olyan tamtás! , .. 
adott, melyet az lember lelke, mint éIetadó oxigént 
szíl9' magába. • 

Ö ,adta aZ aranyért, a hatalomért, a profitért 
magát kegye~en tülekedésbe és hábol'úkba' haj. 
s~oló í\gynevezett moder.n emberneI< talán az első 
'fig elmeztetést; 'hogy vesztébe roh~n. Próbáljon 
.Js~"f'r,e hallgatni, az élet értelmére és céljára 
ll~zv.e . taná~sot Istentől venni, mert hiszen Ö ' 
,SZ91, ,állandóan beszél hozzán!<, csak legyen, aki 
meghallg'assa. "EI -fog JŐMi az idő, mondotta 
~, anlikQr is az emberiség az Istent az erkölcsi . 
törv~nye~b" fogja szemléh,i." 
, . Lelke szelíd és alázatos vÓlt, Imint a Jé",usé! S 
a }é'zushoz hasonló szigorúsággal ostorozta Ő is 
a farizeusokat, azt a keresz.~énys~g,et, mely Jé. 
zust elméletileg épig magasztalta. Isten!<ént imád· 
ta, a gyakorlat!?an pedig naponkint keresz!re fe· 
sÚtette. Figyelmeztett,e ~z igeb,irde!ő papoka t, 
hogy ne azt prédikálják, amít ináSoktól' tanultak, 
hanem csak azt, amit kőzvetlenül < Istentől magul, 
hallotta.k; csak , ',azt, a,mínek 'i!Íazáról szem.;Jye
sen maguk is meggyőződtek. Különben Istent is, 
hal\gatóik"t is és önmagukat is megcsalják. , 

• , 
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150·ik évfordulóját. 
De talán mindenkinél tőbb oknn!< van az Üll

nepszentelésre nekün!<, úgy is mínt llnitáriusok
nak, úgy is mint magyaroknak. Umtárius J1api 
családból. származott. Pályája kezdetén !Raga is 
lelkipásztor volt. Később ajkán az unitárius evan· 
géliummal lett ·ez egész müvelt világ igehirde .. , 
iőj~, prófétáj!,. E ssay-i, l,ölteményei filozófiai 
művei örök igazságok szent könyvei. " 

,Kossuth Lajos szivbelibarátja, lelki testvére 
volt a v,allási és politikai szabadság szerelmében. 
Bostonban született 1803·ban. Itt le1kipásztorko. , 

d ott egy ideig. 
Ide jőtt 1852.ben Kossuth is, itt kőszöntötte 

őt Eruerson. Itt szorított e10szar kezet, itt kötött 
az uni tárius templom előtti tér.en örők barátságol 
a ~zabadsá9 ':s az emberhez méltó életeszme két 
halhatatlan hőse: Kossuth és Emerson. 

E sorok írOja h ,alála napjáig áldja Istenét, hogy 
a kézfopás e szent helyén egyszer ő is megállha.· 
tott és Emerson népéhez szólhatott, úgy ahogy 
meo hatódott lelke szólni eniJedte. 

~ Dr. C s i k i G á b o r 

Kossuth és Emerson 
1852-ik év má;jus ' ll-én nmerikn.i körút j a ~O I:Ú Il 

Kossuth Co ncol:cl"Vú.r osl.Hl.. éorke z-ett, hog'Y - a mInt 
Emerson üclvöz!etére válaszolva mondotta - ott 
a,7, am,erik aj szabadság'lunc (negszeutelt földjé.n rt. 
IIaosburg-zsarnoksúg el-Je n va ló bősi l\:.üzdelmeihez 
erőt m e-l'Ítse n. -Az üdvözlő beszédben J111lerSOn az 
unitárius templont e l őtt, a.hol az érk ezör e sok 
ez.el' entber v .. ~H't" Kos$uthnak többek között tYl.ul.;: ct 
lnoildotta.: 

Ennek ~L vál'osnaJ( a la,kói. is osztoznak ~"Jbflll " . . -
,a csodálatban. luelly"el az ng-6s:t Ol's:t.<:tg- nePi) ;1'7; 
Ön r endith etetlen l1ős'i ki:izdelulét II (sóri ; moi h t 
honfHársai szivében, e vá_ros lakóinak a s'-!.ivéboll 
"is régó ta é l a vilgy, h,ogy szenü{)!-~z(}mbc IÚ t!Ul $
sák <,l"r .. t a nag-y har.-afit, a.kinek csodáln tos , ~].i: es 
szól ása hősies nagy fe ttekke1 pál'osn I'{, .. 

"Nagy öröm mel látjuk , hogy . <:!?- Op küzdelmé
ben nÍnclS semJU.i vé.letleutize'r t'l seg;. U;.::;.-.. lá,tj uk, 
hogy c:1.Z Ön szemé l;')'!} $zer ves rÓs1.p. l.l.IIJHtk a ::.i~erd 
ügynek, l'llely'ríek szblg'á.I'Et.tú,l.>un á ll t. A s~,(;lbndsill:" 
embe1'() a végzet em.bel'ó. Ne lll ÖU ,-:'t lnsztntta. Is
ten és nemes géniusza. l'elH.leHe Öllr fcbldH.tán ~d( 
~zo lg'ála.t~ra. M 'i Önben a :.izabud .... ·ú.{j'Jwk. "t enger e!.: 
és vif.ágrészek fölött szálló} lU3'l'itze /(:k, polit i ko.'; 
pá"r/ok, fiUekedő népr/i; és f}/ alJlÍ1? (':I' (/ f'kl>k /,ö
l iiI/' áll6 éle!; Iwnf,; mUINolál lá.l.iulc, 

UNITÁRIUS ÉLET t , 
, 



ÁHITAT 
I. M ózes; I. 3 t. ,ES látá ISten, hogy 
min,deo, amit teremtett, igen jó," 

~Pestvérem. ! . . , . 
Küzd.elmes éle ted terh el !.wa tt vere.ltek«;:1.~: c, .. gOI~ 

doltáJ-e a teremtés köuyvenek e~'l",? a l~ .ulo~los kJ
:íele11tésére~ És h.a igeo, a 7,SO ltÚJ.· IToval I ol," sz,ko~ 
táJ-e utánia: "M] Urunk !st~:unl{, n, e~y 1geu dl~ 
csőséges a te n~ved az ege~z foJd?, u ! . (í\soIi . ;:IIl. 
10.) Avagy ta lan egy lekws luy lo k e~ l e .:rYl :ltcss~1 
siklottál el öreg ' l;Jibliád~ak a ter~mte" ,. o l ll't 8Z,I
nes Jn eséje Jue Il e tt. Pech g, Test~r e.rc:m , J1 ~tlI mese 
ez, nB1ll is leg andn , ha.nem v,all asl 19 <.lZ.sag ok ko
moly kijelcll tése. " ' . ' . 

Nem természettt1l1o.mún Yl er!ekezel:i a t(~ l'~ ll1t c s 
ről de tudományos sza ba tossaggal mond .l a e l, 
ho~ ezt a világot egyetlen egy I s te n ~L1d ~ tOSa.Ll, 
a ~tjá.t akaratából, az általa tCl:veze!t tOl' v~llys~e
rűség r endj ében tere mtette. Az .l steo l elllaki rozas
nak el ső végrehajtása a tererr~tes, akorabbau ne ll ] 
léteze tt , va lósú~ létrcho.~a.tala.;. n~el:t c~ak I s tel1 
ter emtb et úja!. E z egyedul az o kl\~álts"ga , A te
r emtést ezért I s ten nélkül elképz~ln,l le hete tl en, , 

Ez a csodájatos, m ély meg la.tas JlY I,l <lt1~ozlk 
Jneg ebben a. sok szor 1T~~gnlOS? ly~o ~t luozeS I l e~ 
Íl" íshan me lYl lek su IDTIU!] 3 : ,,1=..s Ja ta L" tell, hogy 
lnilld·en: mnit teremte tt, igen jó! " !~zt hisszük és 
valljuk mi i s, A tökéletes ter em tonek tCl'e ml ctL 
világa is tökéletes, 

rrestvérem ! Gyötrődése id közben nem ébred fel 
a kételkedés, nem kérd ezi : valóban olyan tiikóle 
tes lenn e ez a v ilág, me ll yel Isten / ~Hl 1]rl1'a lneg 
lebet elégedve ? Szeml élődjünk egy p llla natrd : 
Nézzük :a "Húgo t széttago lt f ö]drésr.eiyel. Egymús
sal szembenálló. torzsalkod ó n épeivel, a népek 
között tátongó mély szak a dék okkal. Széd iUetesen 
magas falak választj á k el _a faj.o!ro.t, nemzeteket. 
államokat. Mi.ntha sötét füg g öny takaru á el ef07 ] t\ 

embert " músiktól. E llenséget keres, lú t egyik a 
luásikban : les, támad, HUl,!', gyjlkol az ember. Re t
tentő gomolygó k á osz a v ilág képe, 

És mégis Testyérem! Ts ten nek m in de n oka me~
van lna is az elégedetts égl'e ! ... D e. yiszont, ta 
g adhatatl an, .hogy a.z. el1lbe rnek is te ng e )" oka y a n 
az elégede t.1 enségl'e. Ebben a m egálla pitásba n, ha 
első hallásra úgy tünn ék i s f el , még s in cs e l
len tmon dás, H isz a.z ember, úgy-é, csak 1:1 je len 
l átbató, megfogbató tényei bő l , jele nségei bő l HéJ. 
I sten ellenben mi llden lehetőséget i smel', A te
remtő I sten az apró m agban má r l út ja II terc ' 
bélyes f át a k ő korsz.ak pl'jnlitiv harcosába n a 
Názáreti ,Jéa-us!. Ö elégedet!, m ert t udja, h ogy 
Q mag nem marad sziik börtönében: a be lé terem 
tett élet követi a Tilágmjn denség isteui tör vényeI , 
szetrepe~zti. a záró magházat, kU, el földi s írjából, 
hogy afénYbell, üd í tő légben, elevení lő esőbe n 
azzá legyen, aminek tererntette . . , }\7. ember lnes
terkedbet, kontárk od hat, alak íthat s . neye7.het i 
munk áját b ár m iuek, allünt azt önteltsége dik tál
ja, de ep ilyen apró nuv,.r6eskát s abban az. egyes
teme~ eletnek azt . az ali g látható csírilj át meg
fognl, Jomb,kha za.rni lleln fog ja soha: me rt ez 
teremtes voln a. E zt pedi g J stel1 már elv éu'ezte :) 
látta, hogy ez ;;ó ... és ezért elégedett ! ~ 

És ha a mi e.mbel:világunkat vizsgú.1j uk ~ Öl'ök i)~ 
~~god~ln?-:ak, retteg es, tört l'emények között él ünk, 
felve lmádkozunk s ki tör l e lkünkből a k étségbe
esett panasz: "Uram ! meg v agy ez.zel i s e lé"ed
ve~" IVfeg, , Tes tvérem~ Illeg ! NIert I sten .tu~l :i a., 
hogy i:~Z ,eleged.etl.en em !Jel' . nem áll me~ a boto-
1'~1 f~hd e~ett, ,,,l)1wdenln-mlndenk i elleu" á llapot
lIa ll Ö mal' la.tJa a szeretet, a testvél'i ség a. hé
ke eljövend ő országát, a megfes7.ített .i gaz.s'itg fe1 -
támadását! 

Iga.z, hogy megpróbáló az él et ú t:ia. Sok, l1 eJH~7. 
terbet hord07.Uuk görnyedt v állakon ", Panaszko
dunk, zú golódunk, Pedig. ba. volna t iszta látá 
Runk, megláthatnók másoknak még nagyobb, rej
tett terhét, meghallhatnók a titkolt sÓltajokat, ami 
kor az egyedüllét perceibe ll lehu ll a m osol v ta . 
karó S elénk mered fl fájdal om fekete árnyéka ! 
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Ag·godaJ ruak. tört remények között élünk s mégia, 
.'. lehet-é okunk az e légccletl enségre , a csüggedéH
re ' l(él'(leze ln, te~tvérem! lIa. viselnilllk i s keU tt 
ki.izdés sebe it, ha, az é let tel'lnészetc küzdésre hiv 
.is: hi<ld cl, bogy " sob a erőnk felett meg neru 
próbáltatunk !" A 1'm'emtő t<;bb erőfel esl eget adott 
nekünk. min t ameoDyh'e it tcnnés7flj tes élet m eg
gYűzéséhez szükségünk vall. Nem js az élet, nem 
is az események és semTniesetre scm egy égi ha 
taloln .r",ryötörnek m eg, haneln főképpen mi .ma
gunk, tudatla n g yüvaságunkban, te l·h e lj'i.i.k m.eg 
fele ·legesen ön-öll1uagunkat. . 

N ézzé tek a holn ap szenvedöit! L á7.ae kép7.c la
tiillkbcIl ~zegé ll ység , Il yom or. e luyo matás, .P ll:SZ
lu lús fenyegetik őket", s :iajgatl1ak a bolna p s ú
ly" a latt. Eh-iselhete tl e nlJ é teszik j eleniiket. H át 
\·a u öröm, é le t dl'ÖII1 az öl'ök ös bo luapra gond o 
lás ban ' Nem h>tll,játok a N ázáreti Jézus figyel
meztetését : "Ne aggasszon titeket aholnapoal, 
~'ond;ja! " Legyetek egysze !"' m ár könnyelműek: az 
I s te nért ! Amikor I'c l(\(hc ba j t , go ndok a t csa k I s: 
tent keressük. A .júnak, a' s"épllck tiszta, eszménYI 
y ilágá ba m erüllIIlk s lélekben f elfrissülve, új, cso 
dá,' erőve l bete lve , 'ill' ju k a holnap ébr edésél! 

A nemes, t iszht éh :1 nin cs külső fe ltételekhez 
k ötve. A g a zdagon ter ített a sztalt, Ll szép Tuhá ka!' 
féuyes htfqis !, u!1tót csak az~rt h i ~sziik a~ el ~ge 
dett é let fel tételenek , m ert masokrol vessz,tlk elet
boldog ságunk mértékét. 'Lel künk, től i d~gen céloka t 
á llítun k akm::lf lll1 k e le , ha eron k el cgtelen ,,:zok 
yalós ítá sár a : zúgo lódullk, sú ly os teher n yomasat 
él'ezz iik vá ll a il1k on. 

El ke ll h inuünk, be ke ll lá tnnnk 'l'estvérem , 
hogy I sten egym·áut gondviselője a mának és a 
boi nap oa.k , mer t csa k így .szabadul)1atu!,k rne~ .. a 
hol nap gondjaina k s úlyiiIo!. Csak Igy erez.betJuk 
,"eg a megpróbá ltatá sokba n i s a szenv~,des tar
talmi öröm ét. H idd el, hogy teh er, sebzo barcok 
nélk ü l ü res, örömtelen p ill a na tokból tevődnek 
össze életü nk. A veszély tu cla ta váltj a ~i iga7..i, 
be lső erőinket. J óságuukért, szeretetünker t, h J
tiinkél't, Im ádkozásunkér t, ha türnii.nk, szenved
nünk kell, önfeled ten ér e-"ük a Názáreti Me."ter-
re l: ~"az iga terh es , ele gyönyörűséges ! " . 

L ebet-é nagyobb gyönyörűség, mint b ordoz'?l u 
terhet nem pusztán ön ző magunkért v.OIf'Y pIl I~ 
natnyi h.aszonér t, b auem m agasabb celert : >?"L
sokér t, g-yer m e keinkér t, jöyőnkél' t, I s ten o rsza~a 
eljöveteléért. " A mikor ~övetj.ük . lelk ÜnJm.~k . ht
k os sugall a tát, e lsze nvedJnk nemHn a kul so vIl ag 
nlinden bántásút : ennek a tehernek hordoz.asa , 
'r estvérem, tű bb mint a sze!lyedés ~old.o~sága , ez 
maga az I s tenszerette igaz, keresztcnYl e le t.. 

L áto mások von ul nak á t emJékeze tem en. L atom 
a megf eszítet.t isteui em ber t s hallom őt ell ens4-
g'eiért im.ádk ol Di a ... keresz~en ... LÚ.tO~l .~~ are
ná k ál dozatajuak b old og lutbell m egdlcsou lt ar 
cát Fülembe cseug a g úlya r abok I s tennel be 
széii;' ének e .. .. :Mege leveneciik e l őttem vallásuuk 
febér h a.jú m á r t írj>l , ao~n t átszeUe~ült arcc~ I 
ü! penészes ~ö I'~ön e ]u.~ J ye~ . ,H3;ll?!,l, hl,szem a JC!
vő évezrede l11 a.tzenr;o pl:ofeta~ ~?s la.tat : II~ bl,~ 
I sten. ajándéka s az. Jgazs agot utJ a ba n semIn i er.o 
vagy hatalom f el nem tar.tó;,tatj a !" . L ú;tom, nr 
Szem ét csod.á.kat : a vakok lain ak, a sa n ták, a be
n ák járna k, a h alottak feltá ma dl1ak", ~iszek és 
csodá lkozom: "Ml U runk, I sten unk, mIly felse
eres a Te neved az egész f öldön !" . .. Csodá lkozom 
~ tercm tés csodáin , me1yek valóságok. 1f egm.a 
gyarázni nem tudjuk őket , de lelkünk a zt s úgJa . 
h og-y nem azért cs~d á.k , ,mert leh,e te tl enek:, baJ~em 
azért, mert veges cl' te lm unk a vegtelent v eg es l.Í111 
nem tudja! 

' . A m en. 
199. ének : Te bellUcd h íztunk el ei től fogva . .. " 

" (h;őrfi I stván 

Aranyforgácsok Emerson műveihől 
A.zt !iorolon~ (f. nOfJ:1J ernberek közé, aki a go'ndo' 

luf olyan rna..fJasabb körébe'lI él, ahov á ,)lui s em
ber csa k ?M g y üg.rJyé l-bojjal bh' felkii.zdeni. 

• 



o 

o _ 

• 

• 

, 

o, 
-
-
-

a 
r;-

I 

• 

RVETU 
Ré tietek ti. L, h o r t o o ll t.ge profeSS2orának • 32 ox1or.dl .M.anchest 

londoni kÖ'1.gyli l ~sé S a2 angol unItá rIusok ezt 
után" co tartott e IÖad'áse;;:ltu~ és C~stelUo 400. 
and Preedom c folyóirat ln.~53 é MI egl~l~nt a Pal . " . ,. nyar l S'Záruába 
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'Hi ba zitás t 
~ :...::-..:;...:..::::-=-~. 

~ ~ _son em ~~Unn, ~1 rB1 s . 
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e lJe ro g er az 
l'észek ér lm' r . ro ' ak gY t xtu okat 
g~'arázott, h II m a biblia z"v' történ Imi" 2 
l'üggéseit' 'rt lm't v iz,g-álta. Inn II :zármaz 
szokatlan pr f ' tiZlllU a . rv tu nak I t nről 
K risztusról "aló tanítá a . zokatlan y lt a r' g 
bi unitál'iu ok lő t, n'ha az ma i.~ . Egyet'rt 
tek és egy t'rt nek abban, h ay lvetik 

thárom. ág rth dox d g'Uláját. De zokatla 
nak tIáltílták azt, am it nu k b ly' n rv tu I 
nított, A rég bbi unitáriu f lfog: ban ak II 
alternnti \' :1. l:t. z H. ro ·t'n ti .J'zu b' II va 31 
teológia Kri 'ztu ~ábau való h i t. z gyik' tört 11 
tem, a má ik mtafizikai ab tr akció. Az utol ó i 
ven eszt ndőb II az angéliumokról é ~ a kere. 
t,;uység ~l'ő " zázadair6l való felfo ·'J'á unk nH' 
vál tózott. Ma ulár 11 Dl ak k t alt rnativát J 
t unk, mi J. n m. ti zt· é t , lj S ~ÜlÖD 
. éget tört' II ti J' zu é, a t o16g'l18. Kl'lsztu 
között. . f ' Egye vallá i k 'rdé' kben Ser vetus hi tfel oga 
önálló ' határozott volt. Úgy vélte, hogr az el 
b r, zellemi érettségét J oz has~nloan cs; 
30 éve koráb an éri el. Ez a keresztel~s aJ.kal

llll 

id'eje, amik or az ember elha tározásál'!>l blz.on:s~ 
got tehet és p.em a csecsemőkor, amIkor ez < 

eg'Y formális .szerta.rtás. , laZ Anti-Krisztu 
Serve tus hItte , hogy a papa k t aranCS( 

Hl.ert Krisztu s nevében olyan ~olgo a Jl~lesek 
mélyek szemmel , l~t?ató!W KrItsz~s-ebÜs~ék ~( 
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SERVETUS 
• 

Részletek H. L. S h o r t. az oxfo rdi Manchester 
College ptofesszorának ~z angol unitArlusok ezévi 
londoni kmgyű l ésén "Scrvetus és Casi cili o 400 év 
után" c. tart ott e l őadásából. _ Megjelent a Faith 
a lld FrcedoJII C. folyóirat 1953. é .. ' j nyar! számában . 

1553. okt. 27-én Servetu. Mihály Gen fbell mág
lyahaláll; halt, mert véleP.léuye ... hivalalos pro
testáus teológiáétól küJönbözött. Ezt megelőzőeu 
az inkvizició a d'élfranciaországi Vienna városá
ball ugyanezzel az itélettel s ujtotta, mert vélemé
Ilye a hivatalos katol ikus teológiáétól eltért. 

Melyek azok a7. elvek. amelyekért SeI'vetus 
m eghal t? 

Összes méltatói egyetértenek abban, hogy értel
mes volt. Biblia.11Iagyal'ázatának módszere rendkí
vül lJlodern. A biblin i sz.öveg' héber és arámi ere
detijét megkeresve új fényt vetettr az egyes vitás 
részek értelmére. N em csak egyes textusokat ma
gyarilzott, hanem a bibHa. szöveg történelmi össze
n.i.ggéseit és értelmét vizsgálta. Innen s7.ármazik 
szokatlan proféüzll1usa is. S erveIusnak Istenről és 
Krisztusró l való tanítása szokatlau volt a régeb
bi unitáriusok előtt, s néha az ma is. Egyetértet
tek és egyetértenek vele abban, bogy elvetik a 
s%eJltháromság orthodox dogmáját. De s"okallan
nak találták azt, amit ennek helyén Servetus 'La.
nított. A rég'ehbi unitárins felfogásba.n csak két 
altcrnati"a látszott. A történeti Jézusban vagy a 
teológia Krisztusáball való hit. Az egyik' történe
lem, a másik metafizikai abstrakció. Az utolsó öt
ven esztendőben az evangéliumokról és a keresz
t,;uység első évszázad airól való felfogásunk meg
változott. Ma már nem csak két alternativát lá
t.unk, mi ,'e!" nem teszünk üszta és teljes különb
séget a történeti Jézus és a teológi ... Krisztusa 
között. 

Egyes vallási kérdésekbe]). Ser~etus hitfelfogása 
önálló és hátározott volt. Ugy velte, hogy az em
ber, szellemi érettség ét Jézushoz hasonlóan csak 
30 éves korában éri el. Ez a keresztelés alkalmas 
ideje. amikor az ember elhatározásáról bizonysá.
got tehet és nem a csecsemőkor, amikor ez csak 
egy formális szertru·tás. 

Servetus hitte, hogy a pápa <az Anti-Krisztns, 
m ert Krisztus nevében olyan dolgokat parancsol, 
melyek szemmel láthatóan Krisztns-ellenesek. 
. A régi idők unitáriusai Servetusra büszkék vol

lak, mert az erőszak ellen, 'a szabadságért harcolt, 
_ de tanításai egyrészét fantasztikusnak, miszti
ku snak tartották. 

Úgy vélem, hogy mi modern unitárinsok inkább 
igazságot tudunk, Servetusnak szolgáltalui. Nem 
lllondanám, hogy készek vagyunk minden gondo
latának az elfogadására. Az eszmék formái kor
'szakonként változnak és a mult nem hozható visz
sza. Eszméiben azonbau töhb voll, mint fantáÚa 
és aprólékoskodó pontosság. 

Servetus bite, az ö kereső és éberen vjgyázó 
szelleméből és áldozatos sZÍvéből fakadt. Ezért a 
hitéért halt meg, szilárdan ragaszkodott hozzá 
egé."en mártirhaláláig. Nincs jogunk arra, hogy 
kisebbítsük. N agy ember volt. 

CastelJionak a . szabadságról és emberiességről 
y allott eh'ei nagyok és lényege"ek. A mi hitünk 
és civilizációnk ",.ek nélkül elképzelhetetlen. De 
Servetus szive és szelleme - tűz és élet! Tűz és 
élet, szabadság és emberiesség az, amjre nekünk 
és egyházainknak szükségük van. -

(Fordította Ferenc" József) 

BERDE MÚZSA, 
egyházunk legnagyobb jótevője 60 évvel ezelőtt 
llUnyta le örök álonu:a szemeit. Az 1848-as szabad
sagharc idején or.szágt,7űlési követ, luajd kor
lUb.uyhiztos volt. - Az úllk6n~-uralom alatt, mint 
t\llnyi kiváló sorstársának, l1€'ki ~ "' :1 bujdo~ók ke
~erü kenyere jutott osztálYI"<!!$ziil. S:.r.int(} az ön-
,!-uyargatásig menő aszkétikus élotmódjának ál

dasos gyümölcs ét: l,200.0nO k0l'nn·]t. cgyházunkl'a. 
hagyta . . 

• 

Servetus könyveinek sorsa 
15~3 .. ~yas~áJl je!ent. mp.~ Ser vetus főmíívc, fl 

Chnsha;nts'Yltt Reshtuf'~qJ II dé1fl.'~nciaország i Vi 
enna ~aroska ~lYODl.daJabau. A tItokban nyomta
to~.t ~u 1000 y,,!dányban került ki a sajtó .. lól. A 
mu ;r:tevtele.u~L Jelent Dleg, de nevének kezdőbetü i 
a szoveg vegen fel vannak tüntetve. 

.A. könyvből Serv!'tus 500 példányt egy hatalma. 
balaban ~yonb~ .Juttat?tt, bogy azok 'az ottani 
tav~zl .kOl!y vvascu ut:lan forgalomba km'üljenek. 
H~onlo. celzattal küldte el a könyvek többi ré
sze,t cl. f!cme!o!'s.z,agl Fr'unkfnrt am nfainba~ A ka
tohkus l.nkvl~Wl.o a. .. ~y,?nban megtalál t pélcLúnyo
k~t a v:a~ k~P\'lseloJe altal lefogla lt néhány pél
~lany kl;'et~l eY e l megégettette. A Fl'ankfurtba, e l
Jutott peldanyoka! a protes titns türelmetlenség- iul-
tatta hasonló sorsra. . 

Igy érthető, hogy e köuyv példán~ai ma a vi
lág. nagy könyvtáraina k fé ltve őrzött ritka kin
cS,el: qsszes.cll csak, h~ron~ p~ldáll.yát ismerjük a 
p~rlZSl, eclinb}}l:~hl es .. becsI kö,:,yvlárakban. E 
konyv egy kesobb, Idoben megJelent facs imil c 
kiadása is ritkaság, e második kiadás példánya cl 
kolozsvári unitárius egyhú7. i nagykönyvtárlluk is 
értékes kincse. . 

Kevesen tudják, hogy a bécsi könyvtárban Ől· · 
zött eredeti kiadású könyv több, mint eg)' év.-i7.ú
zadon keresztúl egyházullkuRk féltve őrzölt kin
csei közé tartozott. E könyv történeIéről szulu nk 
az alábbiakban. 

1667 év folyamán Szentiványi Márkos Dániel 
külföldi tanulmányú!on levő unitárins kollégiumi 
tanár-lelkész, a későbbi püspök, nebány hónapig 
Angliában tartózkodott. Uzoni feljeg-yezte, hog' y 
Londonba II talál! reá Servetus könyvére és áldo
zatok árán megvásárolta. Hazafelé jövet néme t 
földön több helyen elkérik és lemásolják e ritka 
könyvet, így pl. Brandenburgban Preussius i s. 

Az unitárius egyház örömmel fogadta ezt az ér
tékes kincset és megQ.atározta, hogy azt Kolozs
váron a püspök személyes felügyelete alatt őriz-
zék. i 

Egy későbbi püspökünk, egyhá"" ügyek intézése 
céljából két alkalommal is Bécsben jár:t 1792-1eu 
és 1800-bau. Az ügyek iutézésénél ig-énybe velte 
gróf Teleki Sámuel, az erdélyi udvru'i kallcel 
lária akkori V"'tetője, a marosvásárhelyi '.releki 
könyvtár alapítója támogatását. Lázár Isl.\'án püs
pök - az adatok szerint, az egyház e lőzetes el! w 
gedélyének kikérése nélkül - Servetus -köuy,et 
a bíres könyvbarát Teleki Sámuelnek ajándékozta. 
Teleki Sámuel ajánlotta rel a könyvet a császári 
könyvtárnak, s azóta 'fl DIÜ e könyvtár killcse. A 

. volt császári könyvtár Jna az osztrák álI aul tu
lajdona. 

Egyházuuk idősebb papi n emzedé~e ";Zt a l!,
gendát őrizte, hogya könyvet, II. Jozs~f c~aszar 
trónörökös korában fed",.te fel TelekI S amuel 
könyvtá.ráIJRu, elkérte e könyvet és elolyasta. JI. 
tTózsef csá.szii.l' trónörökö~ kot'aban enIeLn lat.o
gató körút ja során fogadta az ul~tárius ~~~ház 
üdvözlő küldöttsógót is. E küldMf,;cg vezetoJeveI, 
Agh István akkori püspökünkkel fo lytatott be
szélgetés sorún mondotta a trónörökös ezeket az 
érdekes szavak/at: - "N81n lenne roSSZ nunnen
kinek megengedni, hogy választ~assa ,!7.t"az u0-t 
a mennybemenetelre, amely n ekl tetszik. A. le

gebbi feljegyzések azt tartották, hogy II. J "zsef 
a fenti kijelentést tJalán épen a Servetus kou?" 
olvasásának a hatása alatt mondotta volt. A tor
télleti adatok e7,t a legendát semmiképen sem 
igazolják, mert biszen fI. Jó"sef má~ , halott ,:olt 
akkor mikor Lázár püspökünk elsOIzben Becs
ben j~rt. ValÓSZÍnű, hogy Teleki Sám}'e) L ázár 
püspök szenu}lyes kérésének - nemesseget;t.ek 01 -
nyerése _ támogatására ajánlotfa rel a konyvet 
a császári könyvtárnak. Kétségtelen,. ~ogy ~.~ 
könyvbarát Teleki Sámuel, marosvasarhelYI 
könyvtára részére mltsolatot l, észíteU a könyvről 
s arra snjátkeziileg ft, következő .feljegyzést irta 
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reú - ~Iég ct tudósok közü] sil1cs oh"al1, ak i ezt 
II nevezetes művet il:ime·rte volna! 

Ti]~ a IlHl1l :.: a nemesa ), a teológusok, dc cl t~ r Ulé
szet tud ósok előn is igen becsült, mert hiszeLI itt 
t~tte közzé Sel'vetus a vérkedngéssel kapC8(}lato's 
1'"ll'edezését, mellyel ' több mi nt egy évs"á",,'ddal 
elő"te m eg H"J'vey "ngo l örvoS felfedezését és a 
modern on'l)s tudomúnyt. 

SCTveil,Js korszakalkotó rnullkásságúl'ól og~d].á
zunlc a négysz~,zados évl'o!'d uló .a~kalmá~óJ. 19?,3 
október bónapJc.Lnak utoIso uUP:/3Jban fobo 010-
Hdúsban fog megemlékezni. 

F er mlez ./ózsef 

HíREK 
Rendkivüli egybázköri közgyűlés voli .ze " tem

bf>t" 6-áu Högyes Elldre utcai templomunkban . .A 
rdncLkívtili közgyűlés Illcgválasztoti (j úvi idötar
kllnca 12 cg-y házköri tanácsost, uzok belyett, akik
!lek megbítatása. lej art, majd lehirgyalta " Ma
gyal'ol'szági . U'n.i táyio !S E~.y há ~.k? l' N~..- ug-d,f.i!.tl1l.á 
csának szabályzatat., A kozgyulcst ,.I.negc l ~z.o l~
tentisz teleten a szó$zé.ld s,-'.O lgÚJatot SZO~!la Fere nc· 
rJunántúli lelkész végezte. 

Emerson c llllékéll ek S:l.Bn te,He első í)szi evallgé
li""cióját Koháry utcai gyüfekezetiink. A b ö",ze
:j övetel e~1 Bctjor .Iá.nos fiizesgY:H'llW.tj lelkész 
e\'"ngúli zúlt, dr. Csiki Gá.bor pilspöl<i helynök 
tartott Emersonl'ól megemlékezést, Sz. Tom-JJo 
Alúrta és Ruszt, .Júnos Elllerso'n költemén )'ekct 
adoti elő, Gyalü,f.'Jj Donwnkosué ped ig é ne ksziull -: 
mal szerepelt, amelynek szövege, EmersoH köl
tlíi alkotá sa. Az ünnepélyen a A1ag'yor ·PlJ rh'n ,,: 
Jl YOS Aka.démHLt Ligeti Lnjos a lelnök, az. Ol'szá.gol$ 
Békjltapúcsot cb;. N izsJf.lo" szky Enr!1'e egyete~r, i la-

... m:lT kóp~yjseite . Az 'üllnepélyen ('é" .. ;t,,'clt dJ'. Verő 
Lajo8 ev. pih,pöl(, Griinv of,r.;zk .y l(á1'ol]J ey. fö
htkiu·. B enczlÍ1' Lá,'jzló püspöki t itkin', JJotlyán Jti
nos' az "ú t" I'e f. Iap ~zerkesztöjc, Za/y Lász ló ~~z 
"E\'ungé lik us Élet" Iflllllkatársa, til'. H (]. l)('.':i tojos 
a z Or szágos IZ l'aelita lL'oda. e lnöke , S zaúó Lú,~~l(J, 
a. t::;l,abll.deg·yházak részérő l , valamilIt cl Baptista 
eg'yhitz l(épviselője . 

• 

Dr. R. Filep Aladár szen tes·i kórházi főorvos 
és ri,'. O"111OS Pál hódmező \'á sárhelyi I,Ó r hú.7, ig-. 
rÖOI'VO$ ariait "órdemes orvos'·' -i cimmel t ü.ulet
lúk ki. Oszinte örömmel gratu lálunk. 

Be.reczky Albert, a. dunarnellékei refO l'lnit..tw:i cgt
hú~kel'illet püspöke a közelm.ultban töltötte be 
s"iiletésének (iQ-ik &vfordu.lójál. Egyhá%lrnk ,-eze
tősógo iülvÖ7Aő ü'alot intézeU 'a főpú.sztol'hoz , a.kit 
Népköztá r saságunk E ln öki Tan'ác$a a béke é r
c1 ekében kifejtett rnunl.ássága eHsJno.réséil l a illUD " 
k" ('l'deml'enddel tüntetett ki. 

Vallásos félórát közvetít a Petőfi rádió S1~j)
lember 20-án , cl. e. !J- 9.30-ig. A "aHúsos I'élórál 
Hu szti Jáno lS pestsze ntlöl'inci le lkész tadja. 

Dr. Heves Lajost v(:lIasztották rneg uz Országos 
Izraelita rroda c lllöké,·é. Az új e lnök öt örömmel 
iül vözö l:jük. 

Házasság. lJr. 1;;!J ~'led Jl[iklós tüuöszakorvos. oé
hai dr. Egyed J áno ,'j deb receni egy hú zközség-ü nk 
egykori érdemes gondnokúnak fia éi-l ur. Tóth 
Gabriella orvosnő Budapestcll llázasságot kötö t.
tek. A"I. esketés i 8ze l·ladú .. ",t dr. Csiki Odbo1' pii s
püki helynök vég-czte. 

Dl'. Benczedi Fe1'cuo or vos és Szabó Gabriellfl. 
az A~'1'iLdlldonlú.ll~' i Egyetem tanársegéde. Sz . 
" ' press ,Jol á.n je les iróllő aiyil1ddia leánya. UI,j 
tá!'i UR i fjús<Í.g u nk két le lkes tag"j Cl 1:1 ü;;Y('s En(hc~ 
uh'ni lell1plomulI1,ban ö rök hiiséget esküdtek egy
mÚsllnk . Az i f;i ú. piu't Pethő I si vá11 l·~:v iHl.7.köl'i 
Hijcgyző I'észes ítette c~nr há'l.i áld ásba 11 . 1\11 i lldkét 
háznssági frjgyl'p Tst.cJI illdiJsút. l\ é l',iiik. 

Egyházkörünk J't'll(lp~ évi kőzgy űl é:o'é t f. év i o k-
tóher 25-én tart jn. . 

Se:.rvet Mihály emlék{'lIek :J ldo?- .pgyhuzullk ~~ 
ren tlf' ~ éYi kÖ7.g .v iil{'siillk alka hnablll l'cndl'zclld u 
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üllftepségck keretében, - Az cmlékü.1ll1 c l':icg ::;(J

r<Ín dl'. Csi.ki Gábor J,Sen'et a vallúsi l'efOl~ mú
tqr(', ,R. Filep Im1'e: "Sel',fet pöre" és következ
l1'l ~nyej,1 Peren c J óz:-;ef: , •. Sen"et hat..'Í.sCL a 1lI .. ~ 
j,,"yar unHárlz.lll.usI;a" és' dr. 01'mo~ Pát: .,Sc-l'vet 'a 
luodern ,oJ'vostu i!lomitIlY ú~löl'íj.ie" c ímme l UIl't .:\ -
nak el őadást. ' 

A Servet ünnepségge.l kapcsolatosan Sen' e t eJll 
lékkiállítás lesz a Hőgyes Endl'e uh'ai g'yúlel<c-
7.ett tel'ewben, amelynek l'end8'.lésé\"·e l Szász Já no.I.; 
u,ebl'eceni lelkészt bi7.ta meg az Egyh <-izköri 'I'a
nfw . . ,,- !3enulta.tás,ra kOl'ül, tovúbbá - mcgrelelő 
h lsem Illusor keretebell, - Ha JJ fried Y. Schl'OUer 
svájcj íl'ó hét képbő l "illó 8cJ've-t dl'á rnájj'tIlul< IIb
hitll~t k i vúJasztott jelenete. A7. clökú.súlés 1lI11nk ú ~ 
jin'a l Bencze llfá,.ton le lk é$7J bíztúk meg. , 

Halottaink: 
Dr. Gálfalvi Istvám egybázköri rőgouclnokol sú

lyoS csapás érte: écles3I1yja J?ekete Cecilia Bud"
pestell e lhunyt. Elete szüntelen á ldozattétel v(ll l 
szel'etteiél,t, akiket édesanyaj sz ivének ('on'b mi'
legével övezett. Ráronl ('ja és hál'o)ll unokája. "l 

roko'DOk, és jó ball'útok ÖSZ..i ll tp, sz.ivve l gyúszoJ.iák 
tJ. :jóságos nlatrónút, akit szél eskörű részvét Jncl
Jett belyeztek örök ll~"ugaloml'a . . A gyitszszerbm'
tás t dr. , Csiki Gábo,' llüspök i helynök és Pcu'ő 
I stván egyházköri főjegyző vég~ték, akik III ag
indító beszédben vettek búcsút az a ldott lelkii 
"Cecil o én.i"-tőL Egyetemes eg)' házUllk és uuda
pesti egyházközsógünk kO::izol'ú t hely.ezett ah el
hunyt l'a.vatalára. Fögontlnol\uuk mélység:es J.!~·ú
száb.au bensöséges egy i.i llérzésse l osztoznnk, 

Deák Al'Onné. és Ua Deúlv Ti.bQr, öz/J .. Fodo,· 
Sándorné, Deák ",h-pád', ' Tóf(tlvy Anna, Tó 
fal'o:~ Sándor buzgó budal)es.ti j)resbiterüuk 
]7 éves J eán~ra .. ÖZ1' . .Józsa, Györ.Qyná, Lovodich 
I mre, DelUJlter Lidia Úld07.atkéRz afia f",..ic, VI'
mössy Sándor, Nagy Árpád il Y. kántortanító eg-y- ~ 
házköri tanácsos, ünnösi egy ház}i:özségünk hoss7.ú 
évtizedeken át vo lt érdemes é.nekve7--ére, l~ud(\.pes .. 
ten megba ll. Nagy Sándor a.fia budapesti egy
házközségünk volt kántora. édesaty:iát gyászolja 
az elh u nytban. Ifj. Ormo" Púl, dr. O,.,no-, Pál 
hó(!J:nezővásál'helyi egyhflzközségünk érdem es 
g-onclnokána.k fia tragikus ba. leset a ldoza.!a let t. 
Pápny I stvÓhl, ny, postat'öell enől' Kaposvár.ott KI S.') 
Zsófia és dl'. K endecs!) Páln é dU DGlpatnji c~: .. ·
házkör..sógü nk érdemes g'oudnokúuuk felesége,. az 
ogyházközség á ld ozntkész .iegyzője DunapataJolI 
megha,lt. [Os-Bo!Jol.IJ Rezső, a pécsi egyetem élet
tani iLltér.tetönek tanil.l'segóde, a magyal' fUUOtllil 
nyos élet Ilagy ígere te, llövé l~yi m.órgekkel v,:.dú 
kísérletezés közben hivafásúnuk á ldoz.a,ta, lett. ))1'. 
Szentúgota-, egyetemi tanár meginditó beszédbe.n 
vett búcsút a tragikus véget ért fiatal Llldós!M, 
ukiben B e lováry Istvánné. szociáli s gonUozóllő 
atyankIia ve(jét g-yászoU ... Aldás elhunyt lIt)-ánk
fiai e ml ékére. 

Boldog 'emlékii 
hozzám intézett 
úton Jl1dndok 

Aranyforgácsok 

• • • 

A Világ fenntartója (IZ 
te.'izil~ It földet e,qé .... z .... égessé. 

Az alázatos odaadás 11O!J.1JolJh 
hitvány {Jö.q, arnell.vel I)alaki fl l 
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